
Spelplats
Rudbeckianska gymnasiet, Västerås. Spellokalen är 
belägen mitt i stan, ett stenkast från Stads hotellet 
och Stora torget och på gång  avstånd från järn vägs
stationen.

Spelform
8 ronder FIDEschweizer. Rond 1–4: 15 min per parti + 
5 sekunder per drag. Rond 5–8: 90 minuter per parti + 
30 sekunder per drag. Turneringen är eloregistrerad.

Program
Fre 23 Personlig anmälan 16.00–17.45
 R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4: 21.30
Lör 24 R5: 10.00, R6: 16.00
Sön 25 R7: 09.00, R8: 14.00, Prisutdelning ca 18.30

Priser
12 000 kr / 6 000 kr / 4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 1 000 
kr / 1 000 kr. Ratingpriser à 800 + 600 kr i grupper om 
ca 12 spelare. Priser à 600 kr till bästa dam, veteran, 
junior, kadett och minior.

Startavgift
600 kr. Vid betalning innan den 1 september ges 100 
kr rabatt. GM och IM fri startavgift.

Västerås Open
23–25 september 2016

Lilla Västerås Open
Parallellt med Västerås Open spelas Lilla Västerås Open, som är öppen för alla spelare som har under 1600 
i elo, alternativt saknar elo men har känd spelstyrka under 1600 (t.ex. LASK). Startavgift, spelform och 
spelprogram är samma som för Västerås Open. Turneringen är eloregistrerad.

Priser   4 000 kr / 2 000 kr / 1 000 kr / 500 kr / 500 kr. Ratingpriser à 800 + 600 kr i grupper om ca 12 
spelare. Priser à 300 kr till bästa dam, veteran och minior.

Anmälan
På www.schack.se/svenskt-grand-prix/ anmäler du 
dig till samtliga GPtävlingar. Start avgiften sätts in på 
Västerås SK:s bankgiro 6849996 senast den 16 sep 
tem ber. OBS! Ange namn!
 Vid betalning på plats tar vi ut en extra avgift om 
100 kronor (gäller ej ut ländska del tagare).
 Spelare som är markerade som betalda på webben 
kan komma direkt till start utan att pricka av sig.

Logi
Elite Stadshotellet (tel. 02110 28 00): enkelrum 650 
kr (standard) eller 750 kr (compact superior), dubbel
rum 850 kr, trebädds rum 950 kr.
 Best Western Hotel Esplanade (tel. 02110 12 00): 
enkel rum 625 kr, dubbel rum 825 kr, trebäddsrum 
(superior) 1050 kr, fyrbäddsrum (juniorsvit) 1450 kr.
 Priserna gäller per rum och natt inklusive frukost. 
Använd koden ”SCHACK” när ni bokar och se till att 
vara ute i god tid!

Information
André Nilsson:  andre.nilsson@vasterasschack.se
    073553 55 53
VSK:s hemsida:  www.vasterasschack.se
Västerås Open har även en egen Facebookgrupp.


